สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง
- เดือน พ.ค.60

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

820.-

820.-

ตกลงราคา

ร้านกรุงทอง
820.-

ร้านกรุงทอง
820.-

- มีบริการส่งสินค้า

-

57,617.95.-

57,617.95.-

ตกลงราคา

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
57,617.95.-

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
57,617.95.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน

-

1

ค่าหนังสือพิมพ์

2

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง - เดือน พ.ค.60

3

ไวนิล (พระบรมฉายาลักษณ์ฯ)

2,448.-

2,448.-

ตกลงราคา

ร้านอินดีไซน์
2,448.-

ร้านอินดีไซน์
2,448.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

4

ค่าพวงมาลาดอกไม้สด

1,000.-

1,000.-

ตกลงราคา

ร้านคาลล่าลิลลี่
1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่
1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

5

เข้าเล่มคู่มือระเบียบกฎหมายฯ
10 เล่ม

1,240.-

1,240.-

ตกลงราคา

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์
1,240.-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์
1,240.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน

-

6

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,380.-

10,380.-

ตกลงราคา

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด
10,380.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด
10,380.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน

บันทึกตกลงจ้าง
23 พ.ค.60

7

ซื้อผ้าระบายสีขาวและสีดํา

84,000.-

84,000.-

ตกลงราคา

ร้านออน 2
84,000.-

ร้านออน 2
84,000.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน

บันทึกตกลงซื้อขาย
15 มิ.ย.60

8

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 6 เครื่อง

18,500.-

18,500.-

ตกลงราคา

ร้านวีระแอร์
18,500.-

ร้านวีระแอร์
18,500.-

- การบริการมีคุณภาพ

บันทึกตกลงจ้าง
23 พ.ค.60

9

ไวนิล
(การรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ)

22,032.-

22,032.-

ตกลงราคา

ร้านอินดีไซด์
22,032.-

ร้านอินดีไซด์
22,032.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน

บันทึกตกลงจ้าง
12 มิ.ย.60

10

ค่าอุปโภค-บริโภค

17,800.-

17,800.-

ตกลงราคา

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา
17,800.-

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา
17,800.-

- สินค้ามีคุณภาพ
- มีบริการส่งสินค้า

บันทึกตกลงซื้อขาย
4 พ.ค.60

11

ค่าวัสดุการเรียน การสอน

6,750.-

6,750.-

ตกลงราคา

ร้านมัสนา
6,750.-

ร้านมัสนา
6,750.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

-2ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง

12

ผ้าโสร่งชายและหญิง

6,500.-

6,500.-

ตกลงราคา

ร้านสุไลมาน
6,500.-

ร้านสุไลมาน
6,500.-

- มีบริการส่งสินค้า

-

13

ชุดนักเรียน

17,000.-

17,000.-

ตกลงราคา

ร้านอัล-อัยตาม
17,000.-

ร้านอัล-อัยตาม
17,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงซื้อขาย
4 พ.ค.60

14

ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง

900.-

900.-

ตกลงราคา

ร้านอาหารนูรโภชนา
900.-

ร้านอาหารนูรโภชนา
900.-

- อาหารมีคุณภาพ

-

15

ค่าจ้างทําตรายาง

930.-

930.-

ตกลงราคา

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง
930.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง
930.-

- เป็นราคาที่
เหมาะสม

-

16

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

8,960.-

8,960.-

ตกลงราคา

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี
8,960.-

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี
8,960.-

- เป็นราคาที่
เหมาะสม

-

17

ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน พ.ค.60

2,278.-

2,278.-

ตกลงราคา

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
(สาขา 1)
2,278.-

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
(สาขา 1)
2,278.-

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ

-

18

ค่าจ้างล้างอัดขยายรูป

1,596.-

1,596.-

ตกลงราคา

ร้าน เทคนิคดิจิตอลแล็บ
1,596.-

ร้าน เทคนิคดิจิตอลแล็บ
1,596.-

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง

-

19

ค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์

288.69.-

288.69.-

ตกลงราคา

บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
288.69.-

บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
288.69.-

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง

-

20

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเช่าเหมาโต๊ะ เต็นท์
เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง เพื่อดําเนินการตามโครงการวัน
พบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี
2560

631,780.-

631,780.-

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะบังติกอ
การเต็นท์
631,780.-

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะบังติกอการ
เต็นท์
631,780.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงซื้อขาย
ที่ 9/2560
3 พ.ค.60

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

21

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างดําเนินงานจัดพิธี
เปิดงาน เวที และจัดสถานที่ เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560

1,519,000.-

1,519,000.-

ตกลงราคา

บริษัท ทอล์ค ออฟเดอะทาวน์
โปรเจค จํากัด
1,519,000.-

บริษัท ทอล์ค ออฟเดอะทาวน์
โปรเจค จํากัด
1,519,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

CNTR-0158/60
2 พ.ค.60

22

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างประชาสัมพันธ์
เพื่อดําเนินการตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560

3,000.-

3,000.-

ตกลงราคา

บริษัท เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป
จํากัด
3,000.-

บริษัท เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป
จํากัด
3,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

-

23

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทําอาหาร
กลางวัน เพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติ
ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์
ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560

5,000.-

5,000.-

ตกลงราคา

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด
5,000.-

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด
5,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

-

24

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปัตตานี

4,370.-

4,370.-

ตกลงราคา

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์ (จะบังติกอ)
โดย นางอามานะห์ สะมะแอ
4,370.-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์ (จะบังติกอ)
โดย นางอามานะห์ สะมะแอ
4,370.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

-

25

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ของ
โรงเรียนในสังกัด

6,480.-

6,480.-

ตกลงราคา

ห้างตานีเครื่องเขียน
6,480.-

ห้างตานีเครื่องเขียน
6,480.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

-

26

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านเขาตูม ประจําปี 2560

9,924.-

9,924.-

ตกลงราคา

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
9,924.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
9,924.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

-

-4ลํา
ดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

27

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจําปี 2560

9,909.-

9,909.-

ตกลงราคา

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
9,909.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
9,909.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

-

28

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ “เมืองคนดีวิชาการ”
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจําปี
2560

2,244.-

2,244.-

ตกลงราคา

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
2,244.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
2,244.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

-

29

เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง

57,327.25.-

57,327.25.-

วิธีพิเศษ

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
57,327.25.-

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
57,327.25.-

- เป็นตัวแทน
จําหน่าย ที่อยู่ใกล้
และสะดวกในการใช้
บริการ

-

30

ค่าส่งหนังสือไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ

176

176

ตกลงราคา

บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด
176.-

บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด
176.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและสะดวก
- ให้บริการอย่างดี

-

31

ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ต.สะนอ –
ต.สะดาวา – ต.ประจัน อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

2,520,000.-

2,520,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง
2,528,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
2,564,000.-

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง
2,520,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 037/2560
ลง 5 มิ.ย.60

-5ลํา
ดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

32

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตสายดินแดง ต.ตาแกะ –
ประปาเทศบาล ม.3 – ม.5 ต.ยามู
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

3,386,000.-

3,386,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง
3,400,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง
3,455,000.-

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง
3,386,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราค่าต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 038/2560
ลง 9 มิ.ย.60

33

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
ต.โคกโพธิ์ – ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

2,084,000.-

2,084,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง
2,084,000.หจก.วรพงศ์การโยธา
2,089,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง
2,084,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 039/2560
ลง 30 มิ.ย.60

34

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลอง
ชลประทาน – ปอเนาะปากาลียะ ม.6
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง – ต.ลิปะสะโง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

3,111,000.-

3,111,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.มะซาสัมพันธ์
3,111,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี
3,125,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์
3,111,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 040/2560
ลง 30 มิ.ย.60

35

ขุดลอกคลองสาย ม.3,4
ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

2,589,000.-

2,589,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง
2,593,000.หจก.ดูวาแทรเตอร์
2,670,000.-

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง
2,589,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 041/2560
ลง 30 มิ.ย.60

36

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย ม.1
ต.กอลํา – ม.3 ต.กระโด อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

2,169,000.-

2,169,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.สุริยาการโยธา (2551)
2,217,000.หจก.เอส.เอ็น.ธุรกิจ สัมพันธ์
2,219,000.-

หจก.สุริยาการโยธา (2551)
2,169,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 042/2560
ลง 30 มิ.ย.60

-6ลํา
ดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

2,500,000.-

2,500,000.-

วิธีพิเศษ

หจก.ดูวาแทรคเตอร์
2,502,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
2,508,000.-

หจก.ดูวาแทรคเตอร์
2,500,000.-

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 043/2560
ลง 30 มิ.ย.60

37

ก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
เทศบาลตําบลรูสะมิแล – เขตเทศบาล
เมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

38

ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว
(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

2,400.-

2,400.-

ตกลงราคา

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์
2,400.-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์
2,400.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- ผลงานมีคุณภาพ

-

39

ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว
(แบบรายงานการประเมินผลตนเอง)

2,400.-

2,400.-

ตกลงราคา

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์
2,400.-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์
2,400.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- ผลงานมีคุณภาพ

-

40

ค่าจ้างถ่ายเอกสารขาว – ดํา A4
(ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

1,105.30.-

1,105.30.-

ตกลงราคา

ร้านปัตตานีซีรอกซ์
1,105.30.-

ร้านปัตตานีซีรอกซ์
1,105.30.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- ผลงานมีคุณภาพ

-

41

ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,550.-

2,550.-

ตกลงราคา

ร้านอรุณแอร์
2,550.-

ร้านอรุณแอร์
2,550.-

- ผลงานมีคุณภาพ
- บริการดี

-

42

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.
อบจ.ปัตตานี)

425.-

425.-

ตกลงราคา

นายมะราดี เจะมะ
425.-

นายมะราดี เจะมะ
425.-

- อาหารสะอาด
- ราคาเหมาะสม

-

43

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผน)

275.-

275.-

ตกลงราคา

นายมะราดี เจะมะ
275.-

นายมะราดี เจะมะ
275.-

- อาหารสะอาด
- ราคาเหมาะสม

-

44

ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

768.90.-

768.90.-

ตกลงราคา

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
768.90.-

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
768.90.-

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ

-

45

ค่าจัดจ้างออกแบบและจัดทําการ์ดเชิญ
(โครงการรอมฎอนสัมพันธ์)

3,600.-

3,600.-

ตกลงราคา

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
3,600.-

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
3,600.-

- ผลงานมีคุณภาพ
- ราคาเหมาะสม

-

